Reglement
Project ‘vergroenen van Hasseltse speelplaatsen’
I Voorwerp van het reglement
Artikel 1: verklaring termen of begrippen
•

Biodiversiteit: variatie aan planten- en diersoorten en leefgebieden, zoals inheemse
bomen, struiken en bloemen, gevelgroen (klimplanten), een bloemenakker of
bloemenweide, een poel, oude fruitrassen, voorzieningen voor wilde dieren als
nestkastjes, bijenhotels, (niet-invasieve) voedselplanten, etc.

•

Speelnatuur: natuur(lijke elementen) om in en mee te spelen, zoals reliëf, bv. een
speelheuvel of - helling, een wilgenhut of - tunnel, kampplaatsen, natuurlijke
speelaanleidingen zoals houtstammetjes, bouwtakken of liggende boomstammen, een
klauterparcours, een modderkeuken, speeltoestellen voor zover ze gemaakt zijn van
ecologische materialen en een relatief beperkt onderdeel zijn van een natuurlijke
inrichting.

•

Leernatuur: natuur om in en van te leren, zoals een schoolmoestuin, kleinfruit en
fruitbomen, een amfitheater of buitenklas, kippen op school, etc. Ook heel wat
voorbeelden onder biodiversiteit en speelnatuur kunnen zich hiertoe lenen.

•

Welbevinden: zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen met voorzieningen als
speelnatuur, rustige hoekjes, rustbankjes, esthetisch groen in een voldoende natuurlijk
kader.

•

MOS: een educatief project om van scholen duurzame scholen te maken (zie
www.limburg.be/mos).

•

Projectaanvraag stad Hasselt: dit verwijst naar de goedgekeurde projectaanvraag
‘vergroenen van Hasseltse speelplaatsen’ die de stad Hasselt heeft ingediend in het
kader van de Vlaamse oproep ‘Natuur in je buurt 2019 Natuurlijk goed.’ Dit betekent dat
de stad Hasselt als projectverantwoordelijke de toegekende subsidie ontvangt.

•

Projectgroep & stuurgroep: structuren die worden opgericht in het kader van de opvolging
en begeleiding van deze projectaanvraag en de uitvoering ervan. De projectgroep zal
bestaan uit een delegatie van de partners zoals opgenomen in de projectaanvraag en zal
instaan voor de inhoudelijke opvolging en begeleiding van de uitvoering van het project.
De stuurgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Hasselt en is
verantwoordelijk voor algemene en financiële opvolging van het project.

•

Kandidaturen 2019 Hasseltse scholen: bij de opmaak van de projectaanvraag door de
stad Hasselt hebben alle Hasseltse scholen in 2019 de oproep ontvangen van de stad
Hasselt om hun kandidatuur en uitvoeringsproject voor deelname aan deze
projectaanvraag in te dienen. De volgende 11 Hasseltse scholen hebben hun kandidatuur
en vergroeningsproject ingediend:
1. Go Next het Atheneum
2. VZW GVBBO De Berk
3. VBS De Kameleon
4. Kindercampus De Boomgaard
5. GB De Kievit
6. Go Next het Kleine Atheneum
7. Kindercampus Catharina
8. Provinciale Handelsschool
9. SBS Rapertingen
10. SBS Tuilt
11. Virga Jessecollege Hasselt

Enkel deze 11 kandidaturen met hun vergroeningsproject zijn opgenomen in de
goedgekeurde projectaanvraag van de stad Hasselt. De uitgaven die in kader van het
vergroeningsproject worden gedaan, zijn met een maximum van 20.000 euro per
vergroeningsproject voor rekening van de stad Hasselt. Hiervoor zal de stad de nodige
overheidsopdrachten uitvoeren.
•

Reservelijst: indien één van de 11 kandidaturen 2019 Hasseltse scholen niet of onvolledig wordt
uitgevoerd, dan kan de stad Hasselt aan de Vlaamse overheid vragen of deze kandidatuur geheel of
gedeeltelijk mag vervangen worden door nieuwe kandidatuur van een Hasseltse school die niet
gereageerd heeft op de eerdere oproep van de stad Hasselt. Voor nieuwe kandidaturen wordt een
reservelijst aangelegd aan de hand van een eenmalige tweede oproep. Nieuwe kandidaturen
worden op deze reservelijst gerangschikt in functie van de kwetsbaarheid van de leerlingen van de
school in kwestie, al gemaakte vorderingen in hun vergroeningsplannen en de natuur- en
klimaatimpact van het beoogde vergroeningsproject. De projectgroep beslist finaal over de volgorde
van de nieuwe kandidaturen op deze reservelijst.
Artikel 2: doel en doelgroep
Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de projectaanvraag van de stad Hasselt kan
het College van Burgemeester en Schepenen eenmalige ondersteuning en diensten verlenen aan de
inrichtende macht van Hasseltse scholen en dit voor de realisatie van hun vergroeningsproject zoals
opgenomen in de projectaanvraag. Scholen kunnen slechts één aanvraag voor ondersteuning
indienen. Dit vergroeningsproject zet in op de natuurlijke inrichting van schooldomeinen met het oog
op biodiversiteit, leernatuur, welbevinden, speelnatuur en klimaat.

II Voorwaarden voor toekenning ondersteuning
Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning en de dienstverlening ter waarde van maximaal
20.000 euro moet de aanvrager met het vergroeningsproject behoren tot ofwel de kandidaturen 2019
Hasseltse scholen ofwel de reservelijst.
Artikel 4: voorwaarden waaraan het vergroeningsproject bijkomend inhoudelijk moet voldoen
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning en dienstverlening moet het vergroeningsproject
bijkomend inhoudelijk aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:
• het project moet realisaties op het vlak van infrastructuur inhouden. Deze realisaties
o moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en klimaat in het
algemeen en meer specifiek voor de inheemse of streekeigen fauna en flora, en
o moeten educatie hierrond mogelijk maken of versterken in de klas- en
schoolwerking, en
o moeten een link naar gezondheid toevoegen en,
o mogen bijkomend ook speelnatuur inhouden op voorwaarde dat de speelnatuur in
het project in verhouding van een kleinere grootorde is.
• het project heeft een duurzaam karakter. Dit omvat een ecologisch duurzame materiaalkeuze,
maar ook een haalbaar project met blijvende meerwaarde. Met een blijvende meerwaarde
wordt bedoeld dat de inrichting zeker gedurende 10 jaar kan behouden worden. Een gedragen
schoolvisie op een groene speelplaats, een participatief ontwerpproces en een realistisch
onderhoudsplan zijn daartoe belangrijk.
• het project moet mee gepland, voorbereid en gerealiseerd worden door en op de
vestigingsplaats zoals ingediend in de kandidaturen 2019 Hasseltse scholen
• het project moet een onderdeel zijn van een procesbegeleiding door MOS-Limburg.
Artikel 5: voorwaarden waaraan het vergroeningsproject financieel moet voldoen
Delen van het project waarvoor men andere subsidies of ondersteuning ontvangt, komen niet in
aanmerking voor dit reglement. De ondersteuning bedraagt 100% van de geraamde kosten die in het
kader van dit reglement in aanmerking komen voor ondersteuning.
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III Berekening van de waarde van de ondersteuning
Artikel 6: bepaling van de ondersteuning
In het kader van het project van stad Hasselt moet de aanvrager volgende processtappen voltooien:
•
•
•

Procesbegeleiding van MOS, dit bevat ondermeer begeleiding voor het maken van een
gedragen visie, educatief plan en doorlopen van het participatief ontwerptraject binnen de
school,
De opmaak van een gedragen groen plan door de ontwerper,
Deelname aan diverse ontmoetingen en netwerkmomenten georganiseerd door de stad
Hasselt om de opgedane ervaringen en inzichten te delen met elkaar en andere (Hasseltse)
scholen.

In het kader van de projectaanvraag stad Hasselt is deze ondersteuning gratis. Het project
voorziet dekking van kosten voor volgende zaken met een maximum van €20 000 per school:
•
•
•
•

Werkzaamheden en materialen ifv vergroenen van speelplaatsen: ontharden , graafwerken,
zonering
Plantgoed
Biodiversiteitselementen
Begeleiding door een ontwerpbureau aangesteld door de stad Hasselt

Bij de bepaling van de ondersteuning wordt rekening gehouden met volgende elementen:
•
•
•

•
•

kosten voor het opstellen van inrichtingsplannen en plantenlijsten kunnen in aanmerking
komen met een maximum van 20 % van de totale netto uitgaven (uitgaven min inkomsten)
en een maximum van 2.500,00 euro.
de uitvoering van de voorziene infrastructuurwerken mag pas starten na de toekenning van
de ondersteuning door het College van Burgemeester en Schepenen
oppervlakte van ontharding in verhouding met de mogelijkheden van de deelnemende
school op basis van de effectieve verharde oppervlakte van de speelplaats. Het project
streeft naar een minimale bijkomende ontharding van 70 m².
kosten voor eigen personeel of vrijwilligers komen niet in aanmerking
kosten voor speeltuigen komen niet in aanmerking

Artikel 7: maximum financiële ondersteuning binnen dit project
De aangeleverde dienstverlening en ondersteuning heeft een maximale waarde van 20 000 euro per
aanvraag van een school van de kandidaturen 2019 Hasseltse scholen. Voor scholen die op de
reservelijst staan is er dienstverlening en ondersteuning beschikbaar in zoverre dat er nog
beschikbare kredieten zijn binnen de projectbegroting van de projectaanvraag stad Hasselt.

IV Indiening van de aanvraag
Artikel 8: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van ondersteuning kan enkel elektronisch gebeuren. Benodigde
documenten van het voortraject worden bezorgd vóór 6 april 2021 en na beoordeling wordt
overgegaan tot uitvoering van de werken. Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de
aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld
aan de aanvrager.
De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Stad Hasselt
Limburgplein 1
3500 Hasselt
Tel.: 011 23 97 53
E-mail: duurzaam@hasselt.be
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Artikel 9: documenten in te dienen bij de aanvraag
Voor iedere aanvraag moet volgende informatie aangeleverd worden:
•
•
•
•
•
•

de visie van het schoolteam op een groene speelplaats: waarom willen wij een groene
speelplaats, wat zijn de waarden die het team nastreeft?
een vergroeningsplan dat duidelijkheid geeft over de vergroeningsinrichting van het
schooldomein, de plantkeuze (plantenlijst) en het onderhoud/beheer voor de komende 10
jaar
Toelichting van de beoogde effecten op gebied van biodiversiteit en klimaat
Toelichting over het educatief gebruik dat duidelijkheid geeft over hoe de vergroening in de
lessen gebruikt gaat worden
Toelichting mbt participatief (ontwerp)proces: wie zal bevraagd worden op welke manier, en
wie zal verder betrokken worden? Participatie door leerlingen en ouders is zeer belangrijk
een begroting van eventuele ontvangsten en indicatieve berekening van kosten.

Het digitale aanvraagformulier zal beschikbaar zijn via de website van de stad Hasselt. Sjablonen
van bij te voegen documenten zijn beschikbaar op de website van de stad Hasselt.

V Toetsing aanvraag van het vergroeningsproject
Artikel 10: toetsing op volledigheid
De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag bij het bestuur.
De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende
documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd
wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor ondersteuning in het kader van dit
reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel 11: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de
voorwaarden waaraan het project inhoudelijk en financieel moet voldoen
De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.
Artikel 12: besluitvorming over de aanvraag van het vergroeningsproject
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op advies van de projectgroep en de
stuurgroep of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

VI Toewijzing van ondersteuning en dienstverlening
Artikel 13:
De stad neemt de goedgekeurde kosten voor haar rekening. Bij vergroeningsprojecten met een
grotere totaalkost dan het maximumbedrag van 20.000 euro kan de school beslissen in een latere
fase zelf de resterende werken met andere middelen uit te voeren. Desgevallend zal de ontwerper
een aparte facturatie voor de meerkost bezorgen aan de school.
Artikel 14: voorwaarden tot bekomen van ondersteuning
Ten laatste op 31 oktober 2022 moet de aanvrager een eindrapport indienen (max. 3 zijden A4) met
uitleg over het gelopen proces op basis van de volgende vragen en bewijzen van uitvoering:
•
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in welke mate is het vergroeningsplan gerealiseerd (helemaal, deels, welke wel en welke
niet …)

•
•
•
•
•

in welke mate draagt de uitgevoerde speelplaats toe tot het realiseren van de visie op
vergroening
in welke mate werd de vergroening al educatief gebruikt (concrete voorbeelden geven) en
welke plannen zijn er nog om de vergroening educatief te gebruiken
bewijs hoe de logovermelding werd gewaarborgd door voorbeelden mee te sturen van
vermelding op website, in schoolkrant, in persartikels, bord met vermelding van de steun en
logo’s op de speelplaats
enkele foto’s die de investeringswerken of het resultaat ervan in beeld brengen
een verklaring op eer dat de bestemming/inrichting van het vergroende schooldomein
behouden wordt gedurende 10 jaar.

Uitzonderlijk kan de stad Hasselt een gemotiveerde projectverlenging aanvragen bij de Vlaamse
overheid. Indien deze projectverlenging wordt toegestaan aan de projectaanvraag van de stad
Hasselt, kan dit betekenen dat de indieningstermijn voor het rapport wordt opgeschoven en kan het
stadsbestuur beslissen tot een verlenging van de realisatietermijn. Hierdoor wordt ook de termijn tot
indiening van de ondersteuningsaanvraag met eenzelfde duur verlengd.

VII Verplichtingen na de toekenning van de ondersteuning
Artikel 15: verplichtingen na de toekenning
Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager ondersteuning wordt toegekend verbindt
deze zich ertoe:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

de toegekende ondersteuning aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
de vestigingsplaats waarvoor de ondersteuning aangevraagd werd mee te betrekken bij de
realisatie van het project
de ambtelijke projectopvolger binnen de stad Hasselt en de MOS-begeleider op de hoogte te
houden van het projectverloop. Deze projectopvolgers zijn ook het aanspreekpunt bij vragen
op alle communicatie-initiatieven in het kader van dit project vermelden dat het project wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de stad Hasselt. Hierbij moeten ook volgende
logo’s - in de mate van het mogelijke en haalbare – vertoond worden : logo van de Vlaamse
overheid ‘Vlaanderen is natuur’, het entiteitslogo van het Agentschap Natuur en Bos en het
logo van de stad Hasselt1.
perscommunicatie over het project gebeurt steeds op initiatief van de stad Hasselt en MOS
in samenspraak met de scholen
voor alle werken de vereiste vergunningen te verkrijgen
bij het beheer van het groen dienen de principes van harmonisch park- en groenbeheer te
worden gevolgd
het onderdeel binnen de eigen school realiseren binnen de algemene projectlooptijd. Bij
eventuele vertragingen moet er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de
ambtelijke projectopvolger binnen de stad Hasselt en de MOS-begeleider
de bestemming/inrichting van het vergroende schooldomein ten minste 10 jaar in stand te
houden.

VIII Controle en sancties
Artikel 16: Sancties en betwisingen
De gemachtigde personeelsleden van de stad Hasselt, het Agentschap voor Natuur en bos en de
Vlaamse overheid, en de door hen aangestelde personen behouden binnen de wettelijke grenzen
het recht op controle van de uitgevoerde projecten en inzage van stukken ter plaatse. De
begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en deze controles te
aanvaarden.
Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de
stad Hasselt binnen de wettelijke grenzen de uitgaven die gemaakt zijn in functie van dit reglement

1

Het logo van de stad Hasselt kan gedownload worden via https://www.hasselt.be/nl/huisstijlhasselt-heeft-het en de logo’s van de Vlaamse overheid en het Agentschap Natuur en Bos kunnen
gedownload worden via www.natuurenbos.be/logos.
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geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het
gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende ondersteuning.

IX Slotbepalingen
Artikel 17: inwerkingtreding en geldigheidsduur
Dit reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 18: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen.
Hasselt d.d.

Algemeen Directeur,
Koen Deconinck
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voorzitter gemeenteraad
Guido Fissette

